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  �1020ע"התש, )מנועי רכב לשחובה תנאי חוזה לביטוח )(ביטוח( הפיקוח על שירותי� פיננסיי� תקנות

 
 �19811א"התשמ, )ביטוח( לחוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� �112 ו39, 38בתוק סמכותי לפי סעיפי� 

להל   (�19702ל"התש, ]נוסח חדש[ב מנועי  לפקודת ביטוח רכ51ולפי סעי )  חוק הפיקוח על הביטוח�להל  (
 :אני מתקי  תקנות אלה ,) הפקודה�

 
  �בתקנות אלה    .1 הגדרות

 
 ; חוזה ביטוח לפי דרישות הפקודה�" ביטוח רכב חובה"
   
 ושמו נקוב בתעודת  מי שהתקשר ע� מבטח בביטוח רכב חובה�" בעל פוליסה"

 ;הביטוח כבעל הפוליסה
 

לפי , שבתוספת הראשונה' או ב' ה בביטוח רכב חובה תהיה לפי טופס אהפוליס  .2 פוליסה תקנית
  ). הפוליסה התקנית�להל  (י  יהענ
 

' ג או 'ב, 'תעודת ביטוח המוצאת במסגרת ביטוח רכב חובה תהיה לפי טופס א   .3 תעודת ביטוח
 .) תעודת הביטוח�להל   (י ילפי הענ, יהישבתוספת השנ

 
 ישנה את לא ופוליסה התקנית או תעודת הביטוחה נוסחה את מבטח לא ישנ   .4 שינויי נוסח

 .סדר הסעיפי� שבפוליסה התקנית
 

 הכיסויהרחבות 
 הביטוחי

 

5.     . הביטוחיהרחבות לגבי היק הכיסוינספח לפוליסה התקנית נית  להוסי
 

' טופס אלפוליסה התקנית לפי  �13ו) ד(�ו) ג(9, )א(8, 7, )ג(�ו) ב(6סעיפי�  )א(  .6 הבלטות בפוליסה
 לפוליסה �13ו) ד(�ו) ג(9, )א(8, 6, 5שבתוספת הראשונה וסעיפי� 

, שבתוספת הראשונה יצוינו בהבלטה מיוחדת' התקנית לפי טופס ב
  .�19813א"התשמ,  לחוק חוזה הביטוח3כאמור בסעי

 
 . בפוליסה התקנית סעיפי� נוספי�בליטמבטח רשאי לה )ב(  

 
שינויי� בתעודת 

 הביטוח
 

יוציא ,  בעל הפוליסה והמבטח על שינוי פרטי� בתעודת הביטוחהסכימו   .7
תעודת ביטוח , לאחר שהמבוטח החזיר את תעודת הביטוח הישנה, המבטח

הוצאת בעד ורשאי המבטח לגבות הוצאות מינהל , חדשה הכוללת את השינוי
 . א� השינוי האמור מחייב זאת,  ודמי ביטוח נוספי�התעודה כאמור

 
 ,תעודה שאבדה

 נשחתהנגנבה או 
 

נגנבה , מסר בעל הפוליסה למבטח או לשלוחו הצהרה בכתב כי התעודה אבדה   .8
הגניבה או ההשחתה וכי הרכב המבוטח עדיי  , או הושחתה ונסיבות האבד 

הוא  ורשאי תעודה חדשה, לפי דרישתו, יוציא לו המבטח, בבעלותו או בחזקתו
 .לגבות הוצאות מינהל בעד הוצאת התעודה כאמור

    
כוחו של כרטיס 

�ביטוח רכב בי 
 לאומי

לאומי ככוחה של �י  הפקודה יהיה כוחו של כרטיס ביטוח רכב בי ילענ  )א(  .9
ויראו את הפוליסה השייכת לאותו רכב , מבטח שהוציאתעודת ביטוח 

 38ואול� הוראות סעי , לפקודה 2העונה על דרישות סעי כפוליסה 
 .אמור  פוליסה כילפקודה לא יחולו לעני

 
  �בתקנה זו  )ב(  

חבר במשרד ארצי של שהוציא  כרטיס �" לאומי�כרטיס ביטוח רכב בי "
ובלבד , "משרד הכרטיס הירוק"הוא , לאומי�משרד כרטיס ביטוח בי 

לאומי של משרד �שהמשרד הארצי האמור הוא חבר נספח במרכז הבי 
 . הכרטיס הירוק ויש לו הסכ� הדדיות ע� המשרד הארצי בישראל

                                                 
1
 .208' עמ, א"ח התשמ"ס 
2

  .15' עמ, ל"התש] נוסח חדש[דיני מדינת ישראל 
3
  .94' עמ, א"ח התשמ"ס 



 

 
 

2 
 

 
מסירת הפוליסה 
 ותעודת הביטוח

  מועד תחילתעד ,לבעל הפוליסה את הפוליסה ואת תעודת הביטוח שלחימבטח    .10
 . הביטוחתקופת

 
 חוזי ועל  על תעודות ביטוח,תקנות אלה יחולו על פוליסות בביטוח רכב חובה   .11 תחולה

 1( ע" התשתמוזבט "יבה� היא ביו�  קבועההתקופת הביטוח  תחילתשביטוח 
 .  במועד מאוחר יותר או )2010 ביולי

 
 . בטלות� �19701ל"התש, )תעודות ביטוח(תקנות ביטוח רכב מנועי    .12 ביטול

 
 

 
  ראשונהתוספת

)  )2סעי
 'טופס א

 חובהפוליסה לביטוח רכב 
 

 )ש� המבטח(

 חובה לרכב יטוחבפוליסת 

 )1970 �ל " התש,]וסח חדשנ[פקודת ביטוח רכב מנועי דרישות פי ל( 

 

בכפו לתנאי פוליסה , לפיו מסכי� המבטחש בעל הפוליסהזו היא חוזה בי  המבטח לבי  פוליסה 

 . בקרות מקרה הביטוח בתקופת הביטוח, לשל� תגמולי ביטוח,זו

 הגדרות .1

 �בפוליסה זו 

בעל שמו נקוב בתעודת הביטוח כהתקשר ע� המבטח בפוליסה זו ו מי ש� "בעל הפוליסה"

 ;הפוליסה

המחזיק ברכב כדי  וכל המשתמש ברכב בהיתר מאת , בעל הרכב,  בעל הפוליסה� "המבוטח"

 ;מי מה�

 ;)ש� המבטח( � "המבטח"

 ; בתעודת הביטוחנקובי�אשר פרטיו המנועי הרכב כלי  � "הרכב"

 ;�1975ה" התשל, חוק פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�� "חוק הפיצויי�"

בעת ששימש את המבוטח לאחת או , תאונת דרכי� שבה היה מעורב הרכב � "מקרה הביטוח"

וכ  מאורע אשר , נזק גו לנפגעושבה נגר� , יותר מהמטרות המבוטחות לפי תנאי הפוליסה

  ;לפוליסה זו) ב(3החבות בגינו מכוסה לפי סעי

"יש , יסהבמועד הנפקת הפול (� "תאונת דרכי�", "שימוש ברכב מנועי", "נפגע", "נזק גו

כנוסחה באותה , לפי העניי , לצטט את ההגדרה בחוק הפיצויי� של כל אחד ממונחי� אלה

;*)שעה

                                                 
1
 .1319' עמ, ל"ת התש"ק 
 .ויי& במועד קרות מקרה הביטוחההגדרה המחייבת היא ההגדרה המופיעה בחוק הפיצ, לתשומת ליב  *
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 ;�1970ל" התש,]נוסח חדש[ פקודת ביטוח רכב מנועי � "פקודת הביטוח"

 בקרות מקרה נפגעבגי  נזק גו שנגר� לשעל המבטח לשל�  סכומי� � "תגמולי ביטוח"

 ;לפי תנאי פוליסה זו, הביטוח

 או  לפקודת הביטוח9פי סעי ל, פוליסה זושל הוציא המבטח בה ש תעוד� "תעודת הביטוח"

תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב )(ביטוח( הפיקוח על שירותי� פיננסיי�  לתקנות7לפי תקנה 

 ;חלק בלתי נפרד מפוליסה זו והמהווה , �2010ע"התש, )מנועי

א1 , ארי1 תחילת הביטוח הנקוב בתעודת הביטוחהמתחילה בתתקופה ה � "תקופת הביטוח"

ומסתיימת בחצות בתארי1 , חותמת הבנקב תעודת הביטוח בו הוחתמהשלא לפני המועד 

 חותמת שהפיק  לרבות�" חותמת הבנק",   זהילעני; בתעודת הביטוחפקיעת הביטוח הנקוב 

, )ביטוח(סיי� שירותי� פיננ בחוק הפיקוח על הגדרתוכ,  שהמפקח,מבטח בתיאו� ע� בנק

 .ת הביטוחאישר כי יש בה כדי להבטיח את מטרות פקוד, �1981א"התשמ

 פרשנות .2

בחוק הפיצויי� או , במועד קרות מקרה הביטוח ,ויפורש כמשמעות 1סעי בהוגדר  שלא מונח

 .לפי העניי , בפקודת הביטוח

 חבות המבטח .3

 :לאמור ,ת הביטוחלפקוד 3לפי הוראות סעי  יחובמבטח ,  זובכפו לתנאי פוליסה

 ;חוק הפיצויי�לפי עשוי לחוב  מבוטחהכל חבות ש )א(

בשל נזק גו שנגר� לאד� על שהמבוטח עשוי לחוב , )א(לפי סעי קט  שלא , חבות אחרת )ב(

 ;בושימוש האו עקב מנועי שימוש ברכב הידי 

 .בתאונת דרכי�למבוטח נזק גו שנגר�  )ג(

 השתתפות עצמית .4

פות עצמית לנהג ששמו נקוב בתעודת הביטוח מבטח יהיה רשאי לנכות דמי השתת )א(

בהתקיי� כל התנאי� לקיומה של תניה בדבר השתתפות עצמית לפי תקנות ביטוח רכב 

ובכלל זה שבעל הפוליסה בחר , �2008ט"התשס, )הוראת שעה)(השתתפות עצמית(מנועי 

וכ  שבחירה זו תועדה על ידי המבטח , בפוליסה אשר כוללת תניה בדבר השתתפות עצמית

בהתא� , שבתעודת הביטוח נרש� שהפוליסה כוללת תניה בדבר השתתפות עצמית

 .לתקנות האמורות

בקרות מקרה ביטוח , דמי ההשתתפות העצמית שרשאי המבטח לנכות מתגמולי הביטוח )ב(

סוג הנזק לפי יחושבו , )א(המכוסה לפי פוליסה זו ובהתקיי� התנאי� שבסעי קט  

 ימי עבודה בגי  7 � ואינו נזק ממו בגי  נזק שקלי� חדשי� ש 25,000שנגר� ולא יעלו על 

 .אבד  השתכרות

 תחולה טריטוריאלית .5

באזורי� או בשטח מדינת ישראל חלה א� מקרה הביטוח ארע פוליסה זו חבות המבטח לפי 

א1 מבלי לפגוע בכלליות , בכפו לאמור בו, לפקודת הביטוח) ג(3המפורטי� בסעי ובשטחי� 

  .לחוק הפיצויי�) 1א(2סעי
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 תותרומטרות השימוש המ .6

 שימש הרכב את  מקרה הביטוחא� בעת קרותרק  הלפי פוליסה זו חלחבות המבטח  )א(

 :אלההמבוטח לאחת או יותר ממטרות 

 בפסקאות או מטרות עסקיות של המבוטח שאינ  נכללות  פרטיות,מטרות חברתיות )1(

 ; להל )4( עד )2(

 ומטרה עסקית של ")טסט("ת הרישוי מטע� רשו  נהיגה מבח מטרה עסקית של )2(

 , לתקנות התעבורהא213תקנה לפי  השתלמות מעשית בנהיגה שאינה ,נהיגה הוראת

 ; במפורש בתעודת הביטוחו צוינאלה ותובלבד שמטר

 ובלבד , שכר או תמורה אחרת, כנגד תשלו�,הסעת נוסעי� ברכבמטרה עסקית של  )3(

 ;מטרה צוינה במפורש בתעודת הביטוחהש

 שכר או תמורה ,תשלו�כנגד , מנועי חילו2 או גרירה של רכבעסקית של מטרה  )4(

 .מטרה צוינה במפורש בתעודת הביטוחה ובלבד ש, אחרת

 חוזה בסיסעל מנועי   ברכבשימוש פוליסה זו מכסה  אי ,)א(על א האמור בסעי קט   )ב(

ורש  במפמטרה זו צוינהכ   אלא א�, שכיר את הרכב דר1 עיסוקהמשכיר השכירות א� 

� מקחתפעולי או חוזה�למעט חוזה ליסינג �" חוזה שכירות", לעני  זה; בתעודת הביטוח

 ).ליסינג מימוני(שכירות �אגב

כלי תחרותי שנית  עליו  פוליסה זו מכסה שימוש ב אי ,)א(על א האמור בסעי קט   )ג(

או נהיגה ספורטיבית בקטע קישור בכלי כאמור בעת למעט שימוש  ,רישיו  כלי תחרותי

לחוק הנהיגה ) ד(12שהותרה לפי סעי , שאינה נהיגה ספורטיבית בעת נהיגה

ואינה מכסה שימוש , ) חוק הנהיגה הספורטיבית�להל   (�2005ו"התשס, הספורטיבית

כלי רכב שנעשה בניגוד להוראות לפי חוק  למטרות ספורט מוטורי של מירו2מנועי ברכב 

קטע "ו, "נהיגה ספורטיבית", "כלי תחרותי ",סעי קט  זהלעני  ; הנהיגה הספורטיבית

 כמשמעו בסעי �" רישיו  כלי תחרותי"ו, בחוק הנהיגה הספורטיבית הגדרת�כ �" קישור

 . לחוק האמור6

  ברכבלנהוגבני האד� הרשאי�  .7

המחזיק ברכב כדי  וכל המשתמש ברכב בהיתר מאת מי , בעל הרכב, בעל הפוליסהרק  )א(

 ;רשאי� לנהוג ברכב מה�

רכב המסווג לאו אופנוע נקבע בתעודת ביטוח שהוצאה ל, )א(א האמור בסעי קט  על  )ב(

מו נקוב שבידי מי ש רק נהיגה ברכב חבות המבטח תכסהכי , הרכב שיו יבר" מונית"

 ;ב בתעודת הביטוח כאמורורשאי לנהוג ברכב רק מי ששמו נק, בתעודת הביטוח

המבטח מחבותו לפי פטור , סעי זהנהג ברכב מי שאינו רשאי לנהוג בו לפי הוראות  )ג(

 .פוליסה זו

 נהיגה�שיו יר .8

תוק  שיו  נהיגה בריהיה בעל רלא הנוהג ברכב  א� לפי פוליסה זופטור מחבותו  מבטח )א(

שיו  נהיגה בדרגה י ר בעל� אופנועוב, בישראל לנהיגת כלי רכב מסוג כלי הרכב המבוטח
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מתנאי תנאי לא יראו הפרה של ה ז סעי קט לעניי  ; והמתאימה לנפח המנוע או הספק

  ;רישיו  הנהיגה כנהיגה ללא רישיו  נהיגה בר תוק

 � )א(על א האמור בסעי קט   )ב(

שיו  יהיה בעל ר הנוהג ברכב פטור מחבותו לפי פוליסה זו א� ההמבטח לא יהי )1(

 החודשי� שקדמו 24 כלשהו במש1 מועדב, )א (סעי קט בכאמור  בר תוק נהיגה

 ובלבד שבעת קרות מקרה הביטוח לא היה פסול ,ונת הדרכי�מועד קרות תאל

החלטות , פסק די ,  לפי הוראות שבחיקוקאמורנהיגה כ שיו יר במלקבל או להחזיק

 .משפט או רשות מוסמכת אחרת�בית

בהתא� לתקנה  היה למטרת השתלמות מעשית בנהיגהמנועי א� השימוש ברכב  )2(

לא , )סט ט�להל  ( רשות הרישוי או מבח  נהיגה מטע�  לתקנות התעבורהא213

 נהיגה דילמת  ברכב הואשהנוהגובלבד , פטור מחבותו לפי פוליסה זו יהיה המבטח

בעת שהנוהג ברכב שיו  להוראת נהיגה או ילווה בידי מורה נהיגה מוסמ1 בעל רמה

 . בוח  מוסמ1 מטע� משרד התחבורהבידימלווה טסט ה

 חובת הגילוי והפרתה .9

 שאלה בעניי  שיש בו כדי ,טר� כריתת חוזה הביטוח, פוליסההציג המבטח לבעל ה )א(

שאלה המבקשת מידע או להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את חוזה הביטוח 

בעל הפוליסה  על ,)ת חיתו�שאל � להל ( שיעור דמי הביטוחיכול להשפיע על חישוב אשר 

 . תשובה מלאה וכנהת החיתו�להשיב על שאל

ויפורטו בספח אשר  תועדו אצל המבטחי, עליה שובות בעל הפוליסה תשאלות חיתו� ו )ב(

לא ;  המפקח על הביטוחיורה עליה במתכונת ש,)הספח � להל (יצור לתעודת הביטוח 

 ).ג(המפורטי� בסעי קט   י�זכאי לסעדפעל המבטח לפי הוראות סעי קט   זה לא יהא 

ובשל , בעת שניתנה וכנה לאהמתה י תשובה שלא הית חיתו� לשאלהשיב בעל הפוליסה )ג(

 אילו היה בעל הפוליסה י� נקבעו שהידמי הביטוח מי� נמוכדמי ביטוח והתשובה נקבע

או שבשל התשובה כאמור הסכי� המבטח לכרות את חוזה  ,עונה תשובה מלאה וכנה

וקרה מקרה הביטוח ,  תשובה מלאה וכנההשלא היה מסכי� לכ1 אילו ניתנא הביטוח 

 :אלהיחולו הוראות , ה הביטוחבטר� בוטל חוז

ישל� בעל הפוליסה למבטח פיצוי מוסכ� , בעל הפוליסה עקב מקרה הביטוחנפגע  )1(

סעי  לפי  נזק שאינו נזק ממו בשל בעל הפוליסהפיצוי המגיע לל  השווהסכו�ב

 ;שקלי� חדשי� 10,000 �א1 לא יותר מ, לחוק הפיצויי� )3)(א(4

 בסכו� �בעל הפוליסה למבטח פיצוי מוסכל� יש, )1(אמור בפסקה ה  מ בלי לגרוע )2(

 דייל אשר יפוצה ע  שאינו בעל הפוליסה כל נפגעבעד  שקלי� חדשי�2,500של 

א1 לא יותר ממחצית סכו� הפיצויי� שישול� לכל , מקרה הביטוח עקבהמבטח 

 10,000ובלבד שסכו� הפיצוי המוסכ� הכולל לפי פסקה זו לא יעלה על , נפגע כאמור

 .י�שקלי� חדש

 עקב  בגי  נזק שאינו ממוני מתגמולי הביטוח המגיעי� לבעל הפוליסהלקזזמבטח רשאי  )ד(

ובלבד שימסור לבעל , )ג (  קטמי הפיצוי המוסכ� לפי סעיאת סכו, פגיעתו בתאונה
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 לקזז את תכוו  הוא מגינ�המבטח אשר בנימוקי בה יפורטו שהפוליסה הודעת קיזוז 

 .הסכומי� כאמור

 בעת ,לדעת היה יכולשא� ידע או ) ג (  קטלפיצוי מוסכ� לפי סעיכאי מבטח לא יהיה ז )ה(

אינה , כפי שפורטה בספח, ת חיתו�לשאלשתשובת בעל הפוליסה , כריתת חוזה הביטוח

 .לא היתה מלאה וכנה או שגר� לכ1 שתשובתו של בעל הפוליסה מלאה וכנה

, )ג (  קטי הוראות סעילמעט פיצוי מוסכ� לפ, התרופלכל סעד או מבטח לא יהיה זכאי  )ו(

בכל הנוגע לחובות הגילוי וההודעה של ,   קט סעיוככל שהוא זכאי לו לפי הוראות אות

 :כל אחד מאלהשל לרבות ב, בעל הפוליסה

 ;עליה� נשאל בעל פוליסהשנאות של פרטי� גילוי  אי )1(

 ;בעל פוליסה בידיהסתרת מידע  )2(

 ; על ידי בעל פוליסה נכונהשאינהמת  תשובה  )3(

 .סיכו ה תהחמרמת  הודעה מאת בעל פוליסה על אי  )4(

 הודעה על קרות מקרה הביטוח ובירור חבות המבטח .10

 .המבוטח למבטח מיד לאחר שנודע לו על כ1עליו  יודיע, קרה מקרה ביטוח )א(

את המידע והמסמכי� , תו1 זמ  סביר לאחר שנדרש לכ1, מסור למבטחיהמבוטח  )ב(

 .ברשותו עליו לעזור למבטח להשיג� וא� אינ� ,הדרושי� לבירור החבות והיקפה

, על קרות מקרה הביטוח או מכל מקור אחר הודעה מהמבוטחהמבטח לאחר שקיבל  )ג(

 ו ויודיע למבוטח א� החליט להכיר בחבותואת הדרוש לבירור חבותהמבטח מיד יעשה 

לח ג� לנפגע ולכל צד שלישי אשר תבע עותק מהודעת המבטח ייש; לכיסוי מקרה הביטוח

 .גמולי ביטוח בגי  מקרה הביטוחמהמבטח ת

 טיפול בתביעות צד שלישי .11

המבטח רשאי ליטול על עצמו את הטיפול בכל תביעה או הלי1 משפטי שהוגשו או עלולי�  )א(

 וכ  רשאי המבטח להגיש בש�  או לנהלו בשמו של המבוטחלהיות מוגשי� כנגד המבוטח

 .המבוטח הלי1 משפטי הדרוש להגנה על זכויות המבטח

וביישוב כל ) א(יהיה שיקול דעת מלא בניהול ההליכי� המפורטי� בסעי קט  למבטח  )ב(

ובלבד שלא יהיה בכ1 כדי , לרבות בדר1 של פשרה בשמו של המבוטח, הלי1 כאמור

למעט הפיצוי המוסכ� לפי סעי , שלא תכוסה על ידי המבטחלהטיל על המבוטח חבות 

 ).ג(9

 ומימוש סמכויות המבטח כמפורט על המבוטח לשת פעולה ע� המבטח לש� ביצוע )ג(

 .בסעי זה

12.  תשלו� תכו

תכו על חשבו  תביעתו בנסיבות ובתנאי� הקבועי�  המבטח תשלו� מ הנפגע זכאי לקבל 

  .לפיוש לחוק הפיצויי� ובתקנות 5בסעי
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 חריגי� לביטוח לפי פוליסה זו .13

 הלפייטוח לא יהיה המבטח חב בתשלו� תגמולי ב, אמור בפוליסה זוה  בלי לגרוע מ )א(

 :אלהלנפגעי� 

 ;שגר� לתאונה במתכוו מי  )1(

 נהג ברכב מבלי שנטל לאמור, לחוק הפיצויי�) 2(7סעי מתקיי� בו האמור בשמי  )2(

 ברכב ביודעו שנוהגי� בו מי שמצויכ  ו, רשות מבעל הרכב או ממי שהחזיק בו כדי 

 ;כאמור

ה עונש מאסר  שנקבע ל פליליתהרכב שימש לו או סייע בידו לביצוע עבירהמי ש )3(

 ).עבירת פשע ( שלוש שני�העולה עללתקופה 

  .פוליסההפוליסה בשל חבות שבחוזה שאינו ה מבטח לא יהיה חב בתשלו� כלשהו לפיה )ב(

 הפטירת בעל הפוליס .14

ויראו את היורש כבעל , תעבור הבעלות בפוליסה לידי יורש הרכב, נפטר בעל הפוליסה )א(

 .הפוליסה

נוספת לפוליסה זו אשר ביטוח ח הרכב בפוליסת א� לאחר פטירת בעל הפוליסה בוט )ב(

יו� כניסתו לתוק של הביטוח בתתבטל פוליסה זו , הוצאה לפי דרישות פקודת הביטוח

 ;ו ששולמדמי הביטוח את החלק היחסי מיורש הרכב והמבטח ישיב ל,הנוס כאמור

מספר  ביחס שבי  , שגבה המבטחדמי הביטוחהחלק היחסי כאמור יחושב על ידי הכפלת 

  בי  מספר הימי�ו, הימי� שנותרו במועד הביטול עד תו� תקופת הביטוח המקורית

 .בתקופת הביטוח המקוריתש

  על ידי בעל הפוליסהפוליסההביטול  .15

 לפני תו� תקופת  א לבטל פוליסה זו בכל עת,בהודעה למבטח, פוליסה רשאיהבעל  )א(

 .הביטוח

הביטוח   הפוליסה את תעודת יחזיר בעל,בוטלה הפוליסה לבקשת בעל הפוליסה )ב(

 הביטוח  תעודת אבדה;לכניסת הביטול לתוקמוקד� המקורית למבטח כתנאי 

הצהרה בכתב שתיחת� בפני ימסור בעל הפוליסה למבטח ,  או הושחתה נגנבה,המקורית

 כי הרכב  בהיצוי או ההשחתה ש הגניבה , בדבר נסיבות האבד המבטח או סוכ  הביטוח

 .) ההצהרה�להל (חזקתו  או בעדיי  בבעלותו

תעודת הביטוח החזרת פוליסה על ידי בעל הפוליסה ייכנס לתוקפו במועד הביטול  )ג(

 . ההצהרה למבטח מסירתהמקורית או

 �14ולא יאוחר מ, יחזיר המבטח לבעל הפוליסה בהקד� ,זההפוליסה לפי סעי בוטלה  )ד(

הפחתת סכומי� ב, ו ששולמדמי הביטוחאת , ימי� מהמועד שבו נכנס הביטול לתוק

 :אלה

לרבות א� לא נכנסה , תה הפוליסה בתוקיבה� הישבעד תקופה של עד שבעה ימי�  )1(

  ; מדמי הביטוח השנתיי�5% �לתוק
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 מדמי 5% �יתה הפוליסה בתוק יבה� השבעד תקופה העולה על שבעה ימי�  )2(

  החל , מדמי הביטוח השנתיי� בעד כל יו� ביטוח0.3%הביטוח השנתיי� בצירו

 .� השמיניביו

 גניבת הרכב את הפוליסה עקבבעל הפוליסה ביטל  ,)ד(  קטבסעי על א האמור  )ה(

או עקב פטירת יציאתו מכלל שימוש ,  העברת הבעלות על הרכב לאד� אחר,המבוטח

יחזיר המבטח לבעל הפוליסה את החלק , הנהג ששמו נקוב כנהג יחיד בתעודת הביטוח

  דמי הביטוחחסי כאמור יחושב על ידי הכפלתהחלק הי. ו ששולמדמי הביטוחהיחסי מ

עד תו� תקופת הביטוח , במועד הביטול, שגבה המבטח ביחס שבי  מספר הימי� שנותרו

 .בי  מספר הימי� הנכללי� בתקופת הביטוח המקוריתוהמקורית 

יתוספו הפרשי הצמדה למדד , )ד(לסכו� דמי הביטוח המוחזרי� כאמור בסעי קט   )ו(

שפורס� סמו1 לפני תחילת הביטוח ועד למדד שפורס� סמו1  המדד מ המחירי� לצרכ  

 .לפני החזרת דמי הביטוח

בעל הפוליסה יהיה זכאי להחזר דמי ביטוח לפי סעי זה ג� א� הוגשה תביעה לתשלו�  )ז(

 .תגמולי ביטוח בשל מקרה ביטוח שאירע לפני מועד ביטול הפוליסה

 ביטול הפוליסה על ידי המבטח .16

את הפוליסה לפני תו� תקופת הביטוח בשל מרמה מצד בעל הפוליסה מבטח רשאי לבטל  )א(

 הפוליסה תבוטל ; עליה� טר� הוצאת הפוליסה שנשאלאו בשל אי גילוי נאות של פרטי�

ותימסר לבעל )  הודעת ביטול�להל  (בהודעה בכתב אשר תכלול את הנימוקי� לביטול 

והכל עשרי� , סה בדואר רשו�הפוליסה ביד כנגד אישור מסירה או שתישלח לבעל הפולי

נשלחה הודעת הביטול בדואר  ; לפני התארי1 שבו תתבטל הפוליסה לפחותואחד ימי�

על גבי אישור המסירה כתארי1 מת   יראו את תארי1 חתימת בעל הפוליסה, רשו�

למבטח את תעודת הביטוח המקורית יחזיר , קיבל בעל הפוליסה הודעת ביטול ;ההודעה

 ואול� אי  באי החזרת התעודה כאמור כדי למנוע ,טול הפוליסה לתוקמיד ע� כניסת בי

 .את כניסת ביטול הפוליסה לתוק

ימי� מהמועד  �14 יחזיר לבעל הפוליסה בהקד� ולא יאוחר מ,ביטל המבטח את הפוליסה )ב(

דמי את החלק היחסי מ, החזיר בעל הפוליסה את תעודת הביטוח המקורית למבטחשבו 

 לא יאוחר � או הושחתה  נגנבה,� תעודת הביטוח המקורית אבדהוא, ו ששולמהביטוח

שנחתמה בפני המבטח או סוכ   ,מהמועד שבו מסר בעל הפוליסה למבטח הצהרה בכתב

 .הביטוח בדבר נסיבות האובד  או ההשחתה כאמור

שגבה המבטח ביחס שבי  מספר  דמי הביטוח החלק היחסי כאמור יחושב על ידי הכפלת  )ג(

בי  מספר הימי� ו, במועד הביטול עד תו� תקופת הביטוח המקורית, הימי� שנותרו

 .הנכללי� בתקופת הביטוח המקורית

  לפני מועד משלוח הודעת,) הבעלי� החדש�להל  (הועברה הבעלות על הרכב לאד� אחר  )ד(

לפני  עברת הבעלותהוהמבטח ידע על ) א(כאמור בסעי קט   המבטח ל ידיהביטול ע

ה   תישלח ההודעה על הביטול  כ הפוליסה אלא א� לא תבוטל, משלוח הודעת הביטול

 כנגדביד או בדואר רשו� ימסר הודעה כאמור ת ;בעלי� החדש לה  ובעל הפוליסהל



 

 
 

9 
 

מת  מועד  ויראו את תארי1 חתימת הנמע  על גבי אישור המסירה כ,אישור מסירה

 .ההודעה

 מדה למדד המחירי� לצרכ יתוספו הפרשי הצ) ב(לסכו� דמי הביטוח שהוחזרו לפי קט   )ה(

שפורס� סמו1 לפני החזרת דמי  שפורס� סמו1 לפני תחילת הביטוח ועד למדד מ  המדד

 .הביטוח

בעל הפוליסה יהיה זכאי להחזר דמי ביטוח לפי סעי זה ג� א� הוגשה תביעה לתשלו�  )ו(

   .ביטול הפוליסהמועד לפני בשל מקרה ביטוח שארע  תגמולי ביטוח

 מקו� שיפוט .17

 .המשפט המוסמ1 בישראל בפני ביתויתבררו  יוגשו פי פוליסה זו לת תביעו

 ביטוח כפל .18

 יודיע בעל ,נוספת שהוצאה לפי דרישות פקודת הביטוחביטוח בפוליסת רכב הבוטח  )א(

 .הפוליסה על כ1 למבטח מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או מיד לאחר שנודע לו על כ1

 ובינ� לבי  עצמ� ישאו ה� ,חוד לבביטוח כפל אחראי� המבטחי� כלפי המבוטח )ב(

 .בתשלו� תגמולי הביטוח בחלקי� שווי�

 התיישנות .19

תקופת ההתיישנות של תביעה מכוח פוליסה זו היא שבע שני� מיו� קרות מקרה  )א(

 .הביטוח

 .�1958ח"התשי, הוראות חוק ההתיישנותלפי יכול שתואר1 , תקופת ההתיישנות )ב(

לפקודת הביטוח תהיה ) ג(3טי� בסעי במקרה ביטוח שאירע באזורי� ובשטחי� המפור )ג(

  .תקופת ההתיישנות לפי הדי  החל באות� אזורי� או שטחי�

 הודעות .20

מעני� ה   או של הנפגע תינת  למבטח לאחד מבעל הפוליסהשל למבטח הודעה  )א(

 :המפורטי� להל 

מע  משרדו של המבטח כמצוי  בתעודת הביטוח או כל מע  אחר בישראל שעליו  )1(

 ; או לנפגעבעל הפוליסהתב לבכ יודיע המבטח

 .משרדו של סוכ  הביטוח אשר שמו מופיע בתעודת הביטוחמע   )2(

 בתעודת מצוי  כבעל הפוליסהשל  למע הודעה של המבטח לבעל הפוליסה תינת  בכתב  )ב(

 .או לכל מע  אחר בישראל שעליו יודיע בעל הפוליסה בכתב למבטח הביטוח

 או לעניי  ביטול הפוליסה ,�16ו 15 פי� סעידרישותת אלסייג כדי אמור בסעי זה אי  ב )ג(

 .לגרוע מה 

 דוח תביעות .21

, מסתיימת באופ  בלתי צפוי  היאא�, סיומהחודש לפני תו� תקופת הביטוח או מיד ב )א(

אותו  עד ל את כל התביעות שהוגשו בופרט דוח תביעות שילבעל הפוליסהמבטח הישלח 

 ).דוח תביעות �להל  (ככל שהוגשו , מועד
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שלוש השני� שקדמו למועד תביעה שהוגשה בכל לגבי , המבטחפרט ביעות יבדוח הת )ב(

 לפי ,תקופה שבה היה בעל הפוליסה מבוטח אצל המבטח שהוגשה בהדוח אושליחת 

 .פרטי הנהג המעורב בתאונהאת ,  ביניהמ הרהקצ

עדכו  לדוח  ישלח המבטח ,פת הביטוחהוגשה תביעה במהל1 החודש שלפני תו� תקו )ג(

 .המיד ע� הגשת התביעהתביעות 
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 'טופס ב

  רכב חובה�סחר פוליסה לביטוח 

 

 )ש� המבטח(

 "סחר"פוליסת 

 )1970 �ל " התש,]נוסח חדש[פקודת ביטוח רכב מנועי דרישות פי ל( 

 

 לתנאי פוליסה בכפו, לפיו מסכי� המבטחש בעל הפוליסהבי  ופוליסה זו היא חוזה בי  המבטח 

 . בקרות מקרה הביטוח בתקופת הביטוח, לשל� תגמולי ביטוח,זו

 הגדרות .1

 �בפוליסה זו 

שמו נקוב בתעודת הביטוח כבעל התקשר ע� המבטח בפוליסה זו ו מי ש� "בעל הפוליסה"

 ;הפוליסה

 ;הנהג הנקובהמחזיק ברכב כדי  ו, בעל הרכב,  בעל הפוליסה�" המבוטח"

 ;)טחש� המב( �" המבטח"

 ; מי ששמו או שמ� נקוב בתעודת ביטוח שהוצאה לפוליסה זו� "הנהג הנקוב"

כל כלי רכב מנועי כהגדרתו בחוק הפיצויי� שאינו רשו� במשרד הרישוי על ש� בעל  � "הרכב"

למעט רכב שנרש� על , הפוליסה או הנהג הנקוב או ב  משפחה מדרגה ראשונה של מי מה�

 ;1961 �א "התשכ, לתקנות התעבורה) א2)(א(284ות תקנה ש� בעל רישיו  סחר לפי הורא

 ;�1975ה" התשל, חוק פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�� "חוק הפיצויי�"

בעת ששימש את המבוטח לאחת או , תאונת דרכי� שבה היה מעורב הרכב � "מקרה הביטוח"

  מאורע אשר וכ, נזק גו לנפגעושבה נגר� , יותר מהמטרות המבוטחות לפי תנאי הפוליסה

 ;לפוליסה זו) ב(3מכוסה לפי סעי החבות בגינו 

"יש , במועד הנפקת הפוליסה (� "תאונת דרכי�", "שימוש ברכב מנועי", "נפגע", "נזק גו

כנוסחה באותה , לפי העניי , לצטט את ההגדרה בחוק הפיצויי� של כל אחד ממונחי� אלה

 ; * )שעה

 ;�1970ל" התש,]נוסח חדש[נועי פקודת ביטוח רכב מ � "פקודת הביטוח"

 .�1961א"התשכ, לתקנות התעבורה) ב(291כמשמעותו בסעי  � "רישיו  סחר"

בקרות מקרה לנפגע  בגי  נזק גו שנגר�  לשל�המבטחשעל סכומי�  � "תגמולי ביטוח"

 ;פי תנאי פוליסה זול, הביטוח

 או  לפקודת הביטוח9 פי סעיל, פוליסה זושל הוציא המבטח בה שתעוד � "תעודת הביטוח"

תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב )(ביטוח( הפיקוח על שירותי� פיננסיי�  לתקנות7לפי תקנה 

 ;והמהווה חלק בלתי נפרד מפוליסה זו, �2010ע"התש, )מנועי

                                                 
 .ההגדרה המחייבת היא ההגדרה המופיעה בחוק הפיצויי& במועד קרות מקרה הביטוח, לתשומת ליב  *
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א1 , המתחילה בתארי1 תחילת הביטוח הנקוב בתעודת הביטוחתקופה ה � "תקופת הביטוח"

ומסתיימת בחצות בתארי1 ,  בחותמת הבנקבו הוחתמה תעודת הביטוחשלא לפני המועד 

 חותמת שהפיק  לרבות�" חותמת הבנק",  לעני  זה;בתעודת הביטוחפקיעת הביטוח הנקוב 

, )ביטוח(שירותי� פיננסיי�  בחוק הפיקוח על הגדרתוכ,  שהמפקח,מבטח בתיאו� ע� בנק

 ;ת הביטוחות פקודאישר כי יש בה כדי להבטיח את מטר, �1981א"התשמ

 פרשנות .2

בחוק הפיצויי� או , במועד קרות מקרה הביטוח ,ויפורש כמשמעות 1סעי ב הוגדר שלא מונח

 .לפי העניי , בפקודת הביטוח

 חבות המבטח .3

 :לאמור,  לפקודת הביטוח3מבטח יחוב לפי הוראות סעי ,  זובכפו לתנאי פוליסה

 ;�חוק הפיצויי לפי  עשוי לחובמבוטחשה חבותכל  )א(

 בשל נזק גו שנגר� לאד� על  שהמבוטח עשוי לחוב,)א(א לפי סעי קט  ל ש,חבות אחרת )ב(

 ;או עקב השימוש בומנועי ידי השימוש ברכב 

 .בתאונת דרכי� למבוטחנזק גו שנגר�  )ג(

 תחולה טריטוריאלית .4

באזורי� או בשטח מדינת ישראל חלה א� מקרה הביטוח ארע פוליסה זו חבות המבטח לפי 

א1 מבלי לפגוע בכלליות , בכפו לאמור בו, לפקודת הביטוח) ג(3המפורטי� בסעי  ובשטחי�

  .לחוק הפיצויי�) 1א(2סעי

 תותרומטרות השימוש המ .5

 שימש הרכב את המבוטח  מקרה הביטוחא� בעת קרותרק  הלפי פוליסה זו חלחבות המבטח 

 לש� העברתו לצור1 לרבות, או בחינתו, תיקונו, תחזוקתו, בדיקת הרכב, ש� סחר ברכבל

 .האמורי�שימושי� האחד מ

  ברכבלנהוגבני האד� הרשאי�  .6

בכפו , הנהג הנקוב רשאי� לנהוג ברכבהמחזיק ברכב כדי  ו, בעל הרכב, בעל הפוליסהרק 

  ).2)(א(7להוראות סעי

 הרחבות והגבלות .7

 דתורחב חבות המבטח לפי פוליסה זו ג� לאח,  הדבר צוי  במפורש בתעודת הביטוחא� )א(

 :מאלה

ובתנאי שהרכב נמצא בחזקת , חברתיות או עסקיות, שימוש ברכב למטרות פרטיות )1(

, תיקונו, תחזוקתו, בדיקת הרכב, בעל הפוליסה או הנהג הנקוב למטרות סחר ברכב

  מטרה עסקיתשאינ , או בחינתו לרבות לש� העברתו לצור1 אחד משימושי� אלה

 :אלהמ

 ;הוראת נהיגה )א(

 ;שכר או כל תמורה אחרת, גד תשלו� כנ,הסעת נוסעי� ברכב )ב(

 . שכר או כל תמורה אחרת,תשלו�כנגד , מנועי חילו2 או גרירה של רכב )ג(
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או הנהג המחזיק ברכב כדי  , בעל הרכב, בעל הפוליסהנהיגה ברכב בידי מי שאינו  )2(

 ;ובלבד שהנהיגה ברכב תהיה כאשר לפחות אחד מה� נמצא ברכב, הנקוב

ד הרישוי על ש� בעל הפוליסה או הנהג הנקוב או רשו� במשרהמנועי רכב שימוש ב )3(

 .ב  משפחה מדרגה ראשונה של מי מה�

 :אופנועי�הגבלה ל )ב(

רק א� הגבלה כאמור ,  בלבדאופנועי�חבות המבטח לפי פוליסה זו תוגבל לשימוש ב

 .צוינה במפורש בתעודת הביטוח

 נהיגה�שיו יר .8

תוק  שיו  נהיגה ברייה בעל רהלא הנוהג ברכב א� לפי פוליסה זו פטור מחבותו  מבטח )א(

שיו  נהיגה בדרגה י ר בעל�אופנוע וב, בישראל לנהיגת כלי רכב מסוג כלי הרכב המבוטח

מתנאי תנאי  לא יראו הפרה של ה זקט  סעילעניי  ; והמתאימה לנפח המנוע או הספק

 ;רישיו  הנהיגה כנהיגה ללא רישיו  נהיגה בר תוק

  � )א(על א האמור בסעי קט    )ב(

 שיו  נהיגהיהנוהג ברכב היה בעל רהמבטח לא יהיה פטור מחבותו לפי פוליסה זו א�  )1(

מועד  החודשי� שקדמו ל24 כלשהו במש1 מועדב, )א( בסעי קט  כאמורק ו תבר

 מלקבל או  ובלבד שבעת קרות מקרה הביטוח לא היה פסול,קרות תאונת הדרכי�

משפט �החלטות בית, פסק די , קוקלפי הוראות שבחי אמורכנהיגה  שיו ירבלהחזיק 

 ;או רשות מוסמכת אחרת

בהתא� לתקנה  היה למטרת השתלמות מעשית בנהיגהמנועי א� השימוש ברכב  )2(

לא יהיה , )סט ט�להל  (או מבח  נהיגה מטע� רשות הרישוי   לתקנות התעבורהא213

לווה מה נהיגה תלמיד  ברכב הואשהנוהגובלבד , פטור מחבותו לפי פוליסה זו המבטח

טסט בעת השהנוהג ברכב שיו  להוראת נהיגה או יבידי מורה נהיגה מוסמ1 בעל ר

 . בוח  מוסמ1 מטע� משרד התחבורהבידימלווה 

 חובת הגילוי והפרתה .9

 שאלה בעניי  שיש בו כדי ,טר� כריתת חוזה הביטוח, הציג המבטח לבעל הפוליסה )א(

שאלה המבקשת מידע או וח להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את חוזה הביט

בעל הפוליסה  על ,)ת חיתו�שאל � להל ( שיעור דמי הביטוחיכול להשפיע על חישוב אשר 

 . תשובה מלאה וכנהת החיתו�להשיב על שאל

ויפורטו בספח אשר  תועדו אצל המבטחי, עליה תשובות בעל הפוליסה שאלות חיתו� ו )ב(

לא ;  המפקח על הביטוחיורה עליה במתכונת ש,)הספח � להל (יצור לתעודת הביטוח 

 ).ג(המפורטי� בסעי קט   י�זכאי לסעדפעל המבטח לפי הוראות סעי קט   זה לא יהא 

ובשל , בעת שניתנה וכנה מלאהתה י תשובה שלא הית חיתו� לשאלהשיב בעל הפוליסה )ג(

 אילו היה בעל הפוליסה י� נקבעו שהידמי הביטוח מו דמי ביטוח נמוכי�התשובה נקבע

או שבשל התשובה כאמור הסכי� המבטח לכרות את חוזה  ,נה תשובה מלאה וכנהעו

וקרה מקרה , תה ניתנת תשובה מלאה וכנהיהביטוח שעה שלא היה מסכי� לכ1 אילו הי

 :אלהיחולו הוראות , הביטוח בטר� בוטל חוזה הביטוח
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ישל� בעל הפוליסה למבטח פיצוי ,  בעל הפוליסה עקב מקרה הביטוח נפגעא� )1(

 לפי  נזק שאינו נזק ממו בשל בעל הפוליסהפיצוי המגיע לל  השווהסכו�סכ� במו

  ;שקלי� חדשי� 10,000 �א1 לא יותר מ, לחוק הפיצויי� )3)(א(4סעי

 בסכו� �בעל הפוליסה למבטח פיצוי מוסכישל� , )1(אמור בפסקה ה  בלי לגרוע מ )2(

 דייל  יפוצה עאשר שאינו בעל הפוליסה כל נפגע בעד  שקלי� חדשי�2,500של 

א1 לא יותר ממחצית סכו� הפיצויי� שישול� לכל , מקרה הביטוח עקבהמבטח 

ובלבד שסכו� הפיצוי המוסכ� הכולל על פי פסקה זו לא יעלה על , נפגע כאמור

 .שקלי� חדשי� 10,000

 עקב  בגי  נזק שאינו ממוני מתגמולי הביטוח המגיעי� לבעל הפוליסהלקזזמבטח רשאי  )ד(

ובלבד שימסור לבעל , )ג (  קטמי הפיצוי המוסכ� לפי סעיאת סכו, נהפגיעתו בתאו

 לקזז את בכוונתו בגינ�המבטח אשר  נימוקיבה יפורטו שהפוליסה הודעת קיזוז 

 .הסכומי� כאמור

 בעת ,היה לדעתשיכול א� ידע או ) ג (  קטלפיצוי מוסכ� לפי סעימבטח לא יהיה זכאי  )ה(

אינה , כפי שפורטה בספח, ת חיתו�לשאלהפוליסה שתשובת בעל , כריתת חוזה הביטוח

 .לא היתה מלאה וכנה או שגר� לכ1 שתשובתו של בעל הפוליסה מלאה וכנה

, )ג (  קטלמעט פיצוי מוסכ� לפי הוראות סעי, התרופלכל סעד או מבטח לא יהיה זכאי  )ו(

דעה של בכל הנוגע לחובות הגילוי וההו,   קט סעיוככל שהוא זכאי לו לפי הוראות אות

 :כל אחד מאלהשל לרבות ב, בעל הפוליסה

 ;עליה� נשאל בעל פוליסהשנאות של פרטי� גילוי  אי )1(

 ;בעל פוליסה בידיהסתרת מידע  )2(

 ; על ידי בעל פוליסה נכונהשאינהמת  תשובה  )3(

 .סיכו ה תהחמראי מת  הודעה מאת בעל פוליסה על  )4(

 הודעה על קרות מקרה הביטוח ובירור חבות המבטח .10

 .המבוטח למבטח מיד לאחר שנודע לו על כ1עליו   יודיע, ביטוחקרה מקרה )א(

את המידע והמסמכי� , תו1 זמ  סביר לאחר שנדרש לכ1,  למבטחימסורהמבוטח  )ב(

 . וא� אינ� ברשותו עליו לעזור למבטח להשיג�,הדרושי� לבירור החבות והיקפה

, יטוחעל קרות מקרה הב או מכל מקור אחר הודעה מהמבוטחהמבטח לאחר שקיבל  )ג(

 ויודיע למבוטח א� החליט להכיר בחבותו ואת הדרוש לבירור חבותהמבטח מיד יעשה 

עותק מהודעת המבטח יישלח ג� לנפגע ולכל צד שלישי אשר תבע  ;לכיסוי מקרה הביטוח

 .מהמבטח תגמולי הביטוח בגי  מקרה הביטוח

 טיפול בתביעות צד שלישי .11

ביעה או הלי1 משפטי שהוגשו או עלולי� המבטח רשאי ליטול על עצמו את הטיפול בכל ת )א(

 וכ  רשאי המבטח להגיש בש�  או לנהלו בשמו של המבוטחלהיות מוגשי� כנגד המבוטח

 .המבוטח הלי1 משפטי הדרוש להגנה על זכויות המבטח

וביישוב כל ) א(למבטח יהיה שיקול דעת מלא בניהול ההליכי� המפורטי� בסעי קט   )ב(

ובלבד שלא יהיה בכ1 כדי ,  פשרה בשמו של המבוטחלרבות בדר1 של, הלי1 כאמור



 

 
 

15 
 

למעט הפיצוי המוסכ� לפי סעי ,  המבטחעל ידילהטיל על המבוטח חבות שלא תכוסה 

 .)ג(9

על המבוטח לשת פעולה ע� המבטח לש� ביצוע ומימוש סמכויות המבטח כמפורט  )ג(

 .בסעי זה

12.  תשלו� תכו

  תביעתו בנסיבות ובתנאי� הקבועי� תכו על חשבו המבטח תשלו� מ הנפגע זכאי לקבל 

  .לפיוש לחוק הפיצויי� ובתקנות 5בסעי

 חריגי� לביטוח לפי פוליסה זו .13

 הלפילא יהיה המבטח חב בתשלו� תגמולי ביטוח , אמור בפוליסה זוה  בלי לגרוע מ )א(

 :האללנפגעי� 

 ;שגר� לתאונה במתכוו מי  )1(

 נהג ברכב מבלי שנטל מורלא, לחוק הפיצויי�) 2(7סעי מתקיי� בו האמור בשמי  )2(

 ברכב ביודעו שנוהגי� בו מי שמצויכ  ו, רשות מבעל הרכב או ממי שהחזיק בו כדי 

 ;כאמור

 שנקבע לה עונש מאסר  פליליתהרכב שימש לו או סייע בידו לביצוע עבירהמי ש )3(

 ).עבירת פשע ( שלוש שני�העולה עללתקופה 

 .פוליסההחבות שבחוזה שאינו ל בשפוליסה הפי לתשלו� כלשהו חב בהמבטח לא יהיה  )ב(

 הפטירת בעל הפוליס .14

ויראו את היורש כבעל , תעבור הבעלות בפוליסה לידי יורש הרכב, נפטר בעל הפוליסה )א(

 .הפוליסה

נוספת לפוליסה זו אשר ביטוח א� לאחר פטירת בעל הפוליסה בוטח הרכב בפוליסת  )ב(

יסתו לתוק של הביטוח יו� כנבתתבטל פוליסה זו , הוצאה לפי דרישות פקודת הביטוח

. ו ששולמדמי הביטוחאת החלק היחסי מליורש הרכב הנוס כאמור והמבטח ישיב 

 שגבה המבטח ביחס שבי  מספר דמי הביטוחהחלק היחסי כאמור יחושב על ידי הכפלת 

בי  מספר הימי� ו, עד תו� תקופת הביטוח המקורית, במועד הביטול, הימי� שנותרו

 .יתבתקופת הביטוח המקורש

  על ידי בעל הפוליסהפוליסההביטול  .15

 לפני תו� תקופת  א לבטל פוליסה זו בכל עת,בהודעה למבטח, פוליסה רשאיהבעל  )א(

 .הביטוח

הביטוח   יחזיר בעל הפוליסה את תעודת,בוטלה הפוליסה לבקשת בעל הפוליסה )ב(

 הביטוח תעודתאבדה  ;לכניסת הביטול לתוקמוקד� המקורית למבטח כתנאי 

הצהרה בכתב שתיחת� בפני ימסור בעל הפוליסה למבטח ,  או הושחתה נגנבה,המקורית

 הרכב  כי בהיצוי  או ההשחתה ש הגניבה, בדבר נסיבות האבד המבטח או סוכ  הביטוח

 ).  ההצהרה�להל ( או בחזקתו עדיי  בבעלותו

תעודת הביטוח החזרת ביטול פוליסה על ידי בעל הפוליסה ייכנס לתוקפו במועד  )ג(

  . ההצהרה למבטח מסירתרית אוהמקו
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 �14ולא יאוחר מ, יחזיר המבטח לבעל הפוליסה בהקד� ,זההפוליסה לפי סעי בוטלה  )ד(

בהפחתת סכומי� , ו ששולמדמי הביטוחאת , ימי� מהמועד שבו נכנס הביטול לתוק

 :אלה

לרבות א� לא , יתה הפוליסה בתוקיבה� השבעד תקופה של עד שבעה ימי�  )1(

 ; מדמי הביטוח השנתיי�5% � נכנסה לתוק

 מדמי 5% �יתה הפוליסה בתוק יבה� השבעד תקופה העולה על שבעה ימי�  )2(

  החל , מדמי הביטוח השנתיי� בעד כל יו� ביטוח0.3%הביטוח השנתיי� בצירו

 .ביו� השמיני

 גניבת הרכב את הפוליסה עקבבעל הפוליסה ביטל , )ד (  קטעל א האמור בסעי )ה(

או עקב פטירת יציאתו מכלל שימוש  ,עלות על הרכב לאד� אחר העברת הב,המבוטח

יחזיר המבטח לבעל הפוליסה את החלק , הנהג ששמו נקוב כנהג יחיד בתעודת הביטוח

  דמי הביטוחהחלק היחסי כאמור יחושב על ידי הכפלת; ו ששולמדמי הביטוחהיחסי מ

 תו� תקופת הביטוח עד, במועד הביטול, שגבה המבטח ביחס שבי  מספר הימי� שנותרו

 .בי  מספר הימי� הנכללי� בתקופת הביטוח המקוריתוהמקורית 

יתוספו הפרשי הצמדה למדד , )ד( לסכו� דמי הביטוח המוחזרי� כאמור בסעי קט   )ו(

שפורס� סמו1 לפני תחילת הביטוח ועד למדד שפורס� סמו1 מ  המדד המחירי� לצרכ  

 .לפני החזרת דמי הביטוח

ה זכאי להחזר דמי ביטוח על פי סעי זה ג� א� הוגשה תביעה לתשלו� בעל הפוליסה יהי )ז(

 .ביטול הפוליסהמועד תגמולי ביטוח לפני 

 ביטול הפוליסה על ידי המבטח .16

 לבטל את הפוליסה לפני תו� תקופת הביטוח בשל מרמה מצד בעל המבטח רשאי )א(

; ליסה עליה� טר� הוצאת הפו שנשאלהפוליסה או בשל אי גילוי נאות של פרטי�

) הודעת ביטול �להל  (ה בכתב אשר תכלול את הנימוקי� לביטול בהודעהפוליסה תבוטל 

, תישלח לבעל הפוליסה בדואר רשו�ש או ותימסר לבעל הפוליסה ביד כנגד אישור מסירה

נשלחה הודעת  ; לפני התארי1 שבו תתבטל הפוליסה לפחותוהכל עשרי� ואחד ימי�

יראו את תארי1 חתימת בעל הפוליסה על גבי , סירההביטול בדואר רשו� ע� אישור מ

למבטח יחזיר , קיבל בעל הפוליסה הודעת ביטול ;אישור המסירה כתארי1 מת  ההודעה

ואול� אי  באי , את תעודת הביטוח המקורית מיד ע� כניסת ביטול הפוליסה לתוק

 .החזרת התעודה כאמור כדי למנוע את כניסת ביטול הפוליסה לתוק

 ימי� מהמועד �14 יחזיר לבעל הפוליסה בהקד� ולא יאוחר מ,מבטח את הפוליסהביטל ה )ב(

דמי  את החלק היחסי מ, החזיר בעל הפוליסה את תעודת הביטוח המקורית למבטחשבו

לא יאוחר , נגנבה או הושחתה, וא� תעודת הביטוח המקורית אבדה, ו ששולמהביטוח

 שנחתמה בפני המבטח או סוכ  ,מהמועד שבו מסר בעל הפוליסה למבטח הצהרה בכתב

החלק היחסי כאמור יחושב ; הגניבה או ההשחתה כאמור, הביטוח בדבר נסיבות האבד 

במועד ,  שגבה המבטח ביחס שבי  מספר הימי� שנותרודמי הביטוחעל ידי הכפלת 

בי  מספר הימי� הנכללי� בתקופת הביטוח ו, עד תו� תקופת הביטוח המקורית, הביטול

 .המקורית
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  לפני מועד משלוח הודעת) הבעלי� החדש�להל  ( לאד� אחר הרכב ועברה הבעלות עלה )ג(

לפני  עברת הבעלותוהמבטח ידע על ה) א(כאמור בסעי קט   המבטח ל ידיהביטול ע

ה   תישלח ההודעה על הביטול  כ הפוליסה אלא א� לא תבוטל, משלוח הודעת הביטול

במסירה ביד או בדואר רשו� ימסר ת מורהודעה כא ;בעלי� החדש לה  ובעל הפוליסהל

מת  מועד  ויראו את תארי1 חתימת הנמע  על גבי אישור המסירה כ, אישור מסירהכנגד

 .ההודעה

יתוספו הפרשי הצמדה למדד , )ב( לסכו� דמי הביטוח המוחזרי� כאמור בסעי קט   )ד(

� סמו1 עד למדד שפורסושפורס� סמו1 לפני תחילת הביטוח מ  המדד המחירי� לצרכ  

 .לפני החזרת דמי הביטוח

בעל הפוליסה יהיה זכאי להחזר דמי ביטוח לפי סעי זה ג� א� הוגשה תביעה לתשלו�  )ה(

 .ביטול הפוליסהמועד  לפני  בשל מקרה ביטוח שאירעתגמולי ביטוח

 מקו� שיפוט .17

 .המשפט המוסמ1 בישראל בפני ביתויתבררו  יוגשו פי פוליסה זו לתביעות 

 ביטוח כפל .18

 יודיע בעל ,נוספת שהוצאה לפי דרישות פקודת הביטוחביטוח בפוליסת רכב הבוטח  )א(

 .הפוליסה על כ1 למבטח מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או מיד לאחר שנודע לו על כ1

 ובינ� לבי  עצמ� ישאו ה� , לחודבביטוח כפל אחראי� המבטחי� כלפי המבוטח )ב(

 .בתשלו� תגמולי הביטוח בחלקי� שווי�

 התיישנות .19

פת ההתיישנות של תביעה מכוח פוליסה זו היא שבע שני� מיו� קרות מקרה תקו )א(

 .הביטוח

 .�1958ח"התשי, חוק ההתיישנותהוראות פי יכול שתואר1 ל, תקופת ההתיישנות )ב(

לפקודת הביטוח תהיה ) ג(3במקרה ביטוח שארע באזורי� ובשטחי� המפורטי� בסעי  )ג(

 .ו שטחי�תקופת ההתיישנות לפי הדי  החל באות� אזורי� א

 הודעות .20

מעני� ה   או של הנפגע תינת  למבטח לאחד מבעל הפוליסהשל למבטח הודעה  )א(

 :המפורטי� להל 

מע  משרדו של המבטח כמצוי  בתעודת הביטוח או כל מע  אחר בישראל שעליו  )1(

 ; או לנפגעבעל הפוליסהבכתב ל יודיע המבטח

 .משרדו של סוכ  הביטוח אשר שמו מופיע בתעודת הביטוחמע   )2(

 בתעודת מצוי  כבעל הפוליסהשל  למענוהודעה של המבטח לבעל הפוליסה תינת  בכתב  )ב(

 .או לכל מע  אחר בישראל שעליו יודיע בעל הפוליסה בכתב למבטח הביטוח

 או  לעניי  ביטול הפוליסה,�16 ו15 פי�סעי דרישות תלסייג אכדי אמור בסעי זה אי  ב )ג(

 .לגרוע מה 
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 דוח תביעות .21

, מסתיימת באופ  בלתי צפויהיא א� , סיומהב תקופת הביטוח או מיד חודש לפני תו� )א(

אותו  עד לאת כל התביעות שהוגשובו יפרט  דוח תביעות שלבעל הפוליסהמבטח הישלח 

 ).דוח תביעות �להל  (ככל שהוגשו , מועד

שלוש השני� שקדמו למועד תביעה שהוגשה בכל לגבי , המבטחפרט בדוח התביעות י )ב(

 לפי ,תקופה שבה היה בעל הפוליסה מבוטח אצל המבטח שהוגשה בהדוח אושליחת 

 .פרטי הנהג המעורב בתאונהאת ,  ביניהמ הרהקצ

עדכו  לדוח  ישלח המבטח ,הוגשה תביעה במהל1 החודש שלפני תו� תקופת הביטוח )ג(

 .המיד ע� הגשת התביעהתביעות 
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 ספת שניהתו

)  )3סעי

 'פס אוט

 ) פקודת הביטוח�להל   (1970–ל"תשה, ]נוסח חדש[ודת ביטוח רכב מנועי קפ

 וחיטודת בתע
 )פוליסה' מס,  ודהתעה' מס(

 )טלפו ' כתובתו ומס, ש� המבטח(

 *)ש� הנהג הרשאי לנהוג ברכב ומספר תעודת הזהות שלו(

 הטוח עלולטר� כריתת חוזה הבי ה וכנה מלאה שאינהתשובמסירת  –שי� לב 

 זכות לפיצויי� או להקנות למבטח לבעל הפוליסהשישולמו להקטי  את הפיצויי� 

 . לפוליסה9כמפורט בסעי , בעל הפוליסהמ

 ;)או מספר הרישו�(פר הרישוי של הרכב מס .1

 ;)ככל שקיי�(מספר השלדה  .2

 ;)שיו  הרכב או בתעודת הרישו� שלויבהתא� לסוג הרכב שנקבע בר(הרכב סוג  .3

כהגדרתו בתקנות  , בהתא� לסיווג שקבע מפעיל מאגר המידע( לצור1 ביטוחו סוג הרכב .4

 ;)�2004ד"התשס, )הקמה וניהול של מאגרי מידע(ביטוח רכב מנועי 

 ;ש� היצר  והדג� .5

 ;מועד העלייה לכביש/שנת הייצור .6

 ;)או הספק(נפח מנוע  .7

 ;משקל הרכב .8

 ;ש� בעל הפוליסה ומספר תעודת הזהות שלו .9

 ;סהכתובת בעל הפולי .10

______  א1 לא לפני **המועד שבו הוחתמה תעודה זו בחותמת הבנק: ועד תחילת הביטוחמ .11

 ;)יש לציי  את המועד(

 ;בחצות )יש לציי  את המועד(______: מועד פקיעת הביטוח .12

 ;תארי1 ההוצאה ושעת ההוצאה של תעודה זו .13
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יש  �' ופס אתוספת ראשונה ט(מטרות השימוש המותרות ובני האד� הרשאי� לנהוג ברכב  .14

 ;) לפוליסת ביטוח רכב חובה�6 ו5לצטט את ההוראות הרלוונטיות מתו1 סעיפי� 

 ;)יש לציי  זאת �א� אי   (הסיכוני� והחבויות המבוטחי�, הרחבות לגבי היק הכיסוי .15

 ;)א� רלוונטי(ש� הסוכ   .16

 ;)א� רלוונטי(מספר הסוכ   .17

 ;)נקוב בשקלי� חדשי�(דמי הביטוח סכו�  .18

ת  מאשרי� בזה כי הפוליסה שתעודה זו שייכת לה מוצאת לפי הוראות פקודאנו/י מאשראנ

 .הביטוח

___________________             ________ 
   ***        חתימה וש� מלא של המבטח    תמת הבנק     חו

 ו של אחד המבטחי� כאשר הפוליסהא(                                
 )תר ממבטח אחדיוצאת בידי מו                                               

 

 . תוק לה אי �בלי חותמת הבנק על תעודה זו  
 
 
 
נית  לקבוע ש� או שמות של נהגי� נקובי� שרק ה� " מונית" או רכב המסווג אופנוערק לגבי *

פיעו שמות המורשי� לנהוג כאמור ומספרי תעודת הזהות שלה� יו. יהיו מורשי� לנהוג ברכב

 .ומודגש במסגרת כפולה, בכתב הגדול פי שלושה מהכתב ביתר התעודה

 הגדרתוכ,  שהמפקח, חותמת שהפיק מבטח בתיאו� ע� בנק לרבות�" חותמת הבנק", לעני  זה** 

אישר כי יש בה כדי להבטיח את , �1981א"התשמ, )ביטוח(שירותי� פיננסיי� בחוק הפיקוח על 

 .ת הביטוחמטרות פקוד

 . הביטוח השיורינדרשת חתימה של מנהל הסדר, רה של ביטוח בביטוח השיוריבמק*** 
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 'פס בוט

 ) פקודת הביטוח�להל   (�1970ל"תשה, ]נוסח חדש[ודת ביטוח רכב מנועי קפ

 *וח הכוללת השתתפות עצמיתיטודת בתע

, )תיש לציי  את גובה ההשתתפות העצמי(_____זק שאינו נזק ממו  עד נהשתתפות עצמית ב
  אבד  השתכרות ימי)יש לציי  את גובה ההשתתפות העצמית (____ואבד  השתכרות עד 

 )פוליסה' מס,  ודהתעה' מס(
 )טלפו ' כתובתו ומס, ש� המבטח(

 )**ש� הנהג הרשאי לנהוג ברכב ומספר תעודת הזהות שלו(

 הטר� כריתת חוזה הביטוח עלולמסירת תשובה שאינה מלאה וכנה  –שי� לב 

 או להקנות למבטח זכות לפיצויי� לבעל הפוליסהשישולמו  את הפיצויי� להקטי 

  לפוליסה9כמפורט בסעי , מבעל הפוליסה

 ;)או מספר הרישו�(פר הרישוי של הרכב מס .1

 ;)ככל שקיי�(מספר השלדה  .2

 ;)בהתא� לסוג הרכב שנקבע ברישיו  הרכב או בתעודת הרישו� שלו(סוג הרכב  .3

כהגדרתו בתקנות  , תא� לסיווג שקבע מפעיל מאגר המידעבה(סוג הרכב לצור1 ביטוחו  .4

 ;)�2004ד"התשס, )הקמה וניהול של מאגרי מידע(ביטוח רכב מנועי 

 ;ש� היצר  והדג� .5

 ;מועד העלייה לכביש/שנת הייצור .6

 ;)או הספק(נפח מנוע  .7

 ;משקל הרכב .8

 ;ש� בעל הפוליסה ומספר תעודת הזהות שלו .9

 ;כתובת בעל הפוליסה .10

______ א1 לא לפני * **המועד שבו הוחתמה תעודה זו בחותמת הבנק: יטוחועד תחילת הבמ .11

 ;)יש לציי  את המועד(

 ;בחצות )יש לציי  את המועד(______: מועד פקיעת הביטוח .12

 ;תארי1 ההוצאה ושעת ההוצאה של תעודה זו .13

 יש �' תוספת ראשונה טופס א(מטרות השימוש המותרות ובני האד� הרשאי� לנהוג ברכב  .14

 ;) לפוליסת ביטוח רכב חובה�6 ו5 את ההוראות הרלוונטיות מתו1 סעיפי� לצטט
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 ;) יש לציי  זאת�א� אי   (הסיכוני� והחבויות המבוטחי�, הרחבות לגבי היק הכיסוי .15

 ;)א� רלוונטי(ש� הסוכ   .16

 ;)א� רלוונטי(מספר הסוכ   .17

 .)נקוב בשקלי� חדשי�(סכו� דמי הביטוח  .18

ת פוליסה שתעודה זו שייכת לה מוצאת לפי הוראות פקודאנו מאשרי� בזה כי ה/י מאשראנ

 .הביטוח

        ________  ___________________      
 ****תמת הבנק            חתימה וש� מלא של המבטחחו

 ו של אחד המבטחי� כאשר הפוליסהא(                                
 )תר ממבטח אחדיוצאת בידי מו                                               

 

 . תוק לה אי �בלי חותמת הבנק על תעודה זו  
 
 
 
 . ודגש במסגרת כפולהותבכתב הגדול פי שלושה מהכתב ביתר התעודה כותרת זו תופיע *

נית  לקבוע ש� או שמות של נהגי� נקובי� שרק ה� " מונית"רק לגבי אופנוע או רכב המסווג **

שמות המורשי� לנהוג כאמור ומספרי תעודת הזהות שלה� יופיעו . ברכביהיו מורשי� לנהוג 

 .במסגרת כפולה ומודגש ,בכתב הגדול פי שלושה מהכתב ביתר התעודה

,  שהמפקח, חותמת שהפיק מבטח בתיאו� ע� בנק לרבות�" חותמת הבנק", לעני  זה ***

אישר כי יש בה כדי , �1981א"התשמ, )ביטוח(שירותי� פיננסיי�  בחוק הפיקוח על הגדרתוכ

 .ת הביטוחלהבטיח את מטרות פקוד

 .הביטוח השיורי נדרשת חתימה של מנהל הסדר,  במקרה של ביטוח בביטוח השיורי****
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 'גפס טו

 ) פקודת הביטוח�להל   (1970–ל"תשה, ]נוסח חדש[ודת ביטוח רכב מנועי קפ

 וח סחריטודת בתע
 )הפוליס' מס,  ודהתעה' מס(

 )טלפו ' כתובתו ומס, ש� המבטח(

 

 הטר� כריתת חוזה הביטוח עלולמסירת תשובה שאינה מלאה וכנה  –שי� לב 

 או להקנות למבטח זכות לפיצויי� לבעל הפוליסהשישולמו להקטי  את הפיצויי� 

  לפוליסה9כמפורט בסעי , מבעל הפוליסה

 ) תטייש לציי  את החלופה הרלוונ(תיאור הרכב לצור1 ביטוחו  .1

o כל רכב מנועי כהגדרתו בחוק הפיצויי� שאינו רשו� במשרד הרישוי על ש� בעל הפוליסה או הנהג הנקוב 

למעט רכב שנרש� במשרד הרישוי על ש� בעל רישיו  סחר לפי , או ב  משפחה מדרגה ראשונה של מי מה�

 ; 1961 �א "התשכ, לתקנות התעבורה) א2)(א(284הוראות תקנה 

o בלבדאופנוע ; 

 ; בעל הפוליסה ומספר תעודת הזהות שלוש� .2

 ;)יש לציי  נהג נקוב אחד לכל תעודת ביטוח (ו הנהג הנקוב ומספר תעודת הזהות של�ש .3

 ;כתובת בעל הפוליסה .4

יש (___  א1 לא לפני *המועד שבו הוחתמה תעודה זו בחותמת הבנק: ועד תחילת הביטוחמ .5

 ;)לציי  את המועד

 ;בחצות )  את המועדיש לציי(___: מועד פקיעת הביטוח .6

 ;תארי1 ההוצאה ושעת ההוצאה של תעודה זו .7

יש לצטט את (הרחבות והגבלות , בני האד� הרשאי� לנהוג ברכב, מטרות השימוש המותרות .8

 ;) לפוליסת ביטוח רכב חובה7 עד 5ההוראות הרלוונטיות מתו1 סעיפי� 

יש לציי   �א� אי   (הסיכוני� והחבויות המבוטחי�, לגבי היק הכיסוינוספות הרחבות   .9

 ;)זאת

 ;)א� רלוונטי(ש� הסוכ    .10

 ;)א� רלוונטי(מספר הסוכ    .11

 .)נקוב בשקלי� חדשי�( דמי הביטוחסכו�   .12
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ת אנו מאשרי� בזה כי הפוליסה שתעודה זו שייכת לה מוצאת לפי הוראות פקוד/י מאשראנ

 .הביטוח

       ________  ___________________       
   **    חתימה וש� מלא של המבטח      תמת הבנק   חו

 ו של אחד המבטחי� כאשר הפוליסהא(                                
 )תר ממבטח אחדיוצאת בידי מו                                               

 

 . תוק לה אי �בלי חותמת הבנק על תעודה זו  

 

 הגדרתוכ,  שהמפקח,מת שהפיק מבטח בתיאו� ע� בנק חות לרבות�" חותמת הבנק", לעני  זה* 

אישר כי יש בה כדי להבטיח את , �1981א"התשמ, )ביטוח(שירותי� פיננסיי� בחוק הפיקוח על 

 .ת הביטוחמטרות פקוד

 .נדרשת חתימה של מנהל ההסדר, במקרה של ביטוח בביטוח השיורי** 

 

                  ע                          "התש_________________

 

)_________________2010     (                                                

        )3�2966חמ (

 

   _____________ 

 יובל שטייני2                                                                                       
    שר האוצר                                                                                            


